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ROTEIRO – Base 16/05/2021 
	

O ESPÍRITO SANTO VIRÁ SOBRE VOCÊ 
# Lucas 1:26-38 # 

 
“No sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a 
certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: 
"Alegre-se, agraciada! O Senhor está com você! "Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que 
poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria; você foi agraciada por Deus! Você 
ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. 
O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó; seu Reino jamais 
terá fim". Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso, se sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo 
virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado 
santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice; aquela que diziam ser estéril já está em 
seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus". Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor; que aconteça 
comigo conforme a tua palavra". Então o anjo a deixou.” (Lucas 1:26-38 NVI) 
 
INTRODUÇÃO: 

§ Como estar preparado para algo que não sabemos que vai acontecer? 
§ Qual é atitude de quem está se preparando para algo? 
§ O que significa estar preparado diante dos olhos de Deus? 

 
I. SE FOR HUMILDE 

§ O que é ser humilde? Comente, dê exemplos! 
§ Por que Maria não se tornou arrogante mesmo ao saber que seria o instrumento 

de Deus para trazer o Salvador ao mundo? 
 
II. SE FOR OBEDIENTE 

§ Quem foi obediente à Deus na Bíblia? 
§ O que é ser obediente e qual a importância da obediência a Deus? 

 
III. SE ESTIVER DISPOSTO A VIVER AVENTURAS 

§ Você já parou para pensar na semelhança entre a missão de Maria com a que 
temos? (trazer o Salvador aos perdidos) 

§ Qual o propósito de ser cheio do Espírito Santo?  
 

CONCLUSÃO 
§ O que você ainda precisa abandonar para viver em novidade de vida?  

 
 
 
Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Você conhece a realidade de sua Célula melhor que ninguém. Lembre que você tem total liberdade para elaborar 
mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas acima, desde que elas permaneçam no objetivo da 
mensagem.  
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Íntegra do Esboço da Mensagem: 
	

O ESPÍRITO SANTO VIRÁ SOBRE VOCÊ 
# Lucas 1:26-38 # 

 
“No sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a 
certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: 
"Alegre-se, agraciada! O Senhor está com você! "Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que 
poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria; você foi agraciada por Deus! Você 
ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. 
O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó; seu Reino jamais 
terá fim". Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso, se sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo 
virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado 
santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice; aquela que diziam ser estéril já está em 
seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus". Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor; que aconteça 
comigo conforme a tua palavra". Então o anjo a deixou.” (Lucas 1:26-38 NVI) 
 
 
INTRODUÇÃO: 

• Série precursores: ajuste do curso antes mesmo do tempo chegar (antecipação e 
preparação). 

• Eu estou certo de que precisamos de um novo derramar, “um novo Pentecoste”, mas não 
estou certo de que é isso que queremos. 

• Porque o que declara o nosso anseio não é o que dizemos, mas o que fazemos para que 
um novo tempo chegue. 

• Entendendo esse chamado de Deus à responsabilidade, como Alameda já começamos a 
nos preparar e preparar o novo tempo. 

• Um ciclo está se fechando, e ignorar isso seria irresponsabilidade e fuga. 
• Independente das nossas opiniões, desejos e postura, quando um novo ciclo surge, ele se 

impõe. Os que estão preparados aproveitam e desfrutam, e os que não se preparam 
acabam atropelados (exemplo: não estávamos preparados para o COVID). 

• Muitas vezes quando Deus fala conosco, nos sentimos despreparados. Com Maria isso 
não foi diferente. 

 
 
 
O Espírito Santo virá sobre você... 
 
I. SE FOR HUMILDE 

 
• Maria ficou perturbada com as palavras do anjo. 

“Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação.” (Lucas 
1:29) 

• Ela era uma mulher humilde: tinha a perspectiva correta acerca de si mesma. 
“pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-
aventurada.” (Lucas 1:48) 
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• Ser humilde não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. É ser pobre em espírito 
(vazio de si mesmo) para ser preenchido pelo Céu. 
“Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos céus” (Mateus 5:3) 

• Mesmo sendo agraciada com a missão de dar à luz ao Filho de Deus, Jesus Cristo, o 
Salvador, ela não deixou a soberba ganhar seu coração, mas declarou que era serva. 

• A unção (símbolo do Espírito) estava sobre ela e isso não a tornou arrogante, mas 
potencializou o coração de serva que ela já tinha. 

• Dons, manifestações de poder e efeitos do avivamento não são uma carteirinha de 
“crente preferido por Deus”, mas uma habilitação para servir à Igreja de Jesus. 

• Maria estava disposta a sofrer um tipo de escárnio social para receber a Graça de ser a 
mãe de Jesus. 
“Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o 
casamento secretamente.” (Mateus 1:19) 

• Para sermos cheios do Espírito, precisamos estar dispostos ao desprezo do mundo, e por 
vezes, até mesmo de religiosos. 

 
 
II. SE FOR OBEDIENTE 
 

• Diante do anúncio do anjo, Maria declarou: “que aconteça comigo conforme a tua 
palavra”. 
“Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor; que aconteça comigo conforme a tua palavra". Então o anjo a 
deixou” (Lucas 1:38) 

• Maria revelou um coração obediente: acatou integralmente o que lhe fora dito. 
• Mostrou também prontidão: não deu desculpas, nem arrastou sua resposta até que lhe 

fosse confortável, mas respondeu ao seu chamado no momento que foi chamada. 
• Importante notar: ser obediente com prontidão não exclui nosso lado questionador. 

Maria expôs sua dúvida com sinceridade e foi respondida. 
“Perguntou Maria ao anjo: ‘Como acontecerá isso, se sou virgem?’” (Lucas 1:34) 

• Ser obediente a Deus exige que andemos no sobrenatural: nosso chamado não pode ser 
respondido apenas com nossas forças. É necessário ser dotado do poder do alto. 
“O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. 
Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, Filho de Deus.” (Lucas 1:35) 

• Portanto, ser obediente é uma resposta prática de quem aprendeu a depender de Deus. 
• A história de Maria como mãe de Jesus, se revelou totalmente dependente de Deus e de 

Sua instrução. 
 
 
III.  SE ESTIVER DISPOSTO A VIVER AVENTURAS 

 
• Deus não nos enche do Seu Espírito para vivermos de qualquer jeito. 
• Para que o Espírito venha sobre nós, precisaremos viver uma vida digna de ser contada 

de geração em geração. Como queremos ser lembrados? 
“pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-
aventurada.” (Lucas 1:48)  
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• Maria profetizou em seu cântico que Deus faria coisas grandes em seu favor e viveu essa 
providência. (“Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador...”) 

• Sua vida (em humildade e obediência) trouxe ao mundo o Salvador. E não há vocação 
maior do que levar o Salvador às pessoas.  

• Assim como Maria foi precursora de Jesus, nós temos a missão de sermos precursores de 
Jesus na vida daqueles que estão perdidos. 

 
 
CONCLUSÃO: 

• Preparar nosso coração para receber o Espírito é nos tornarmos vazios de nós mesmos 
para sermos cheio dEle. 

• Ser precursor é nos colocarmos em obediência completa (e sincera) ao chamado que Ele 
designar. Ele escolhe os dons, Ele dá o caminho, Ele dá o destino. 

• Inaugurar um novo tempo anunciado por Deus é estar disposto a ser a lenha para o fogo 
queimar. Deixar para trás as coisas velhas e viver em novidade de vida, transbordando 
unção e andando debaixo da sombra do poder do Altíssimo. 

 
 

 
 

Pr. Jefferson Degi 


